Під час налаштування необхідна допомога дорослих !

ПОРАДНИК
Поспішайте до мандрівки назустріч
коловороту життя, де на вас очікують
пригоди, родина, несподіванки!
Переможець найбагатший
гравець!

Для виграшу:
Поле для гри та Дзиґа, Картки,
Жетони ВИБЕРИ УСПІХ!, Фігурки,
Купка грошей (лимонів)

ПІДГОТОВКА ДО ГРИ

1.

Кожен гравець отримує:

1 фігурку + 1жетон (одного кольору)

200 лимонів

2.

Розберіть картки на 4 купки та покладіть
поруч із полем для гри. Картки «Малюк»
відкладіть в сторону.

3.

Оберіть банкіра.

4.

Перед початком гри виберіть свою мандрівку.

5.

Поставте фігурку на клітинці старту в
обраній мандрівці.

Банкір видає вам винагороду, коли ви проходите
або зупиняєтеся на клітинці «Винагорода». Якщо у
гравця закінчилися лимони, банкір видає йому кредит.
Подробиці див. «Кредитування».

Вибрали освіту?
Вибрали кар’єру?
Відразу сплатіть банкіру
Візьміть із купки 2 верхніх
100 лимонів за навчання.
картки кар’єри, виберіть ту, що
Отримавши освіту, ви сподобалася більше, покладіть біля
можете розраховувати на себе лицевою стороною догори.
більш вигідну роботу.
Другу картку покладіть на дно
купки. Вибравши кар’єру ви почнете
швидше отримувати винагороду.

ГРА!!!
Як стати переможцем?

Пересувайте свою фігурку від старту до
виходу на відпочинок та беріть участь в
різноманітних несподіваних пригодах. Коли
всі гравці вийдуть на відпочинок, виграє
найбагатший гравець!

1.

Як грати?
Починає гру наймолодший гравець.

Коли настає ваша черга -

крутіть дзиґу та робіть хід
Запустіть дзиґу і перейдіть на
необхідну кількість клітинок.

Зупинка!

Зупиніться, якщо ви проходите по клітинці Зупинка! (навіть,
якщо не закінчили ходити).
Кожна клітинка Зупинка! виняткова, див. останню сторінку.

Винагорода

Якщо ви зупинилися або проходите цю клітинку, відразу
отримайте винагороду у банкіра.

2.

3.

Де ви зупинилися?
Дивіться розділ «Клітинки
поля для гри» на наступній
сторінці, коли зупиняєтеся
на кожній клітинці.
Приклад: Якщо ви зупинилися на
клітинці «Дія», візьміть картку дії.

Ось і все!

Ваш хід завершений. Настає черга гравця
зліва від вас.

Починаємо гру!

Це все, що вам необхідно знати, щоби розпочати
грати. Вивчайте клітинки, на яких зупиняєтесь.

КЛІТИНКИ ПОЛЯ ДЛЯ ГРИ
Клітинка ЗУПИНКА!

Зупиніться, якщо ви проходите по
клітинці ЗУПИНКА!
(навіть, якщо не закінчили ходити).
Кожна клітинка ЗУПИНКА! унікальна,
див. останню сторінку.

Клітинка ВИНАГОРОДА

Якщо ви зупинилися або проходите
цю клітинку, відразу отримайте
винагороду у банкіра відповідно до
вашої картки кар’єри/освіти.

Клітинки Наступна Дія.

Якщо ви зупинилися на цій клітинці,
візьміть з купки верхню картку
Наступна Дія та виконайте завдання.
Залиште картку собі (в кінці гри ви
отримаєте за неї 100 лимонів).

Клітинки Траєкторія Успіху

1. Якщо гравець зупинився на цій
клітинці, всі гравці кладуть жетон
на номер на колесі Траєкторія Успіху.
Гравець, черга якого настала, може
покласти другий жетон (білий) на
інший номер.
2. Крутіть дзиґу, поки не випаде
номер, на який один з гравців поклав
жетон. Такий гравець отримує 200
лимонів.

КЛІТИНКИ ПОЛЯ ДЛЯ ГРИ
Клітинки Діти

Якщо ви зупинилися на цій клітинці,
візьміть одну картку з малюком, якщо у
Вас двійня – візьміть дві картки.

Клітинки Нерухомість

Якщо ви зупинилися на цій клітинці,
придбайте/продайте будинок або
нічого не робіть.
Придбати будинок (навіть якщо у вас
вже є один).
Візьміть з купки 2 верхніх картки
нерухомості. Виберіть ту, що вам
сподобалася більше, та сплатіть
банку вартість покупки. Другу картку
покладіть назад до купки.
Продати будинок
Крутіть дзиґу, подивіться якого
кольору центр дзиґи: червоного або
синього, та отримайте у банку
вартість продажу.
Нічого не робіть
Ви можете не продавати і не купувати
будинки.

Кредитування.

Закінчилися кошти? Візьміть кредит у банку. Якщо у вас не
вистачає коштів, щоби заплатити борг або щось придбати,
візьміть кредит у банку.
$ Банкір надає вам готівкові кошти
та кредитний сертифікат за кожні
50 лимонів, які берете у борг.
$ Погасіть кредит у будь-який час,
повертаючи кожен сертифікат з
60 лимонами наявних коштів.
$ Непогашені кредити в кінці гри
віднімуть у вас бали.

КЛІТИНКИ ЗУПИНКА!
Зупиніться, якщо ви проходите
по клітинці ЗУПИНКА!
ЗУПИНКА!
Закінчення університету

• Візьміть з купки 2 верхні картки кар’єри з
освітою.
• Виберіть ту, що сподобалася більше, та
покладіть її перед собою лицевою стороною
догори. Другу покладіть назад до купки.
• Знову крутіть дзиґу.

ЗУПИНКА!
Весілля
Сьогодні ви одружуєтесь!

• До вашої фігурки додайте ще одну
фігурку – це ваша дружина (чоловік)!
• Крутіть дзиґу, щоби зібрати з
усіх кошти. Випав червоний колір?
Отримайте 50 лимонів. Синій?
Отримайте 100 лимонів.
• Знову крутіть дзиґу.

ЗУПИНКА!
Вечірня школа. Виберіть свою
дорогу.
Вечірня школа.

• Сплатіть до банку100 лимонів та
йдіть до вечірньої школи.
• Візьміть з купки 2 верхні картки кар’єри без
освіти, виберіть ту, що сподобалася більше,
і покладіть її перед собою лицевою стороною
догори. Другу картку покладіть назад до
купки. Знову крутіть дзиґу.

КЛІТИНКИ ЗУПИНКА!
ЗУПИНКА!
Родина. Оберіть свою дорогу.
Дорога Родини.

Знову розкрутіть дзиґу та
прямуйте цією дорогою, щоби
мати дітей.

Або
Продовжуйте життя

Знову розкрутіть дзиґу та йдіть
дорогою життя.

ЗУПИНКА!
Діти

• Крутіть дзиґу, щоби зрозуміти
скільки у вас буде дітей.
• Візьміть картки «Малюк».
• Знову крутіть дзиґу.

ЗУПИНКА! Ризик.
Оберіть свою дорогу.
Ризикована дорога

• Знову крутіть дзиґу та прямуйте
цією дорогою, щоби виграти (або
втратити) великі кошти.

Або
Безпечна дорога

• Знову крутіть дзиґу та йдіть по
безпечному маршруту.

ГРАЙТЕ та ВИГРАВАЙТЕ!

1.

Вихід на відпочинок
Коли ви досягли клітинки Вихід на
відпочинок, виберіть куди поїхати:
до Маєтку мільйонерів або на Заміські
простори.
Отримайте від банка премію при виході
на відпочинок:
1-й, що вийшов на відпочинок – 400 лимонів
2-й, що вийшов на відпочинок – 300 лимонів
3-й, що вийшов на відпочинок – 200 лимонів
4-й, що вийшов на відпочинок – 100 лимонів

2.
3.

Кінець гри
Після виходу всіх гравців на відпочинок, всі
сплачують свої борги та підраховують
прибутки.

Як підрахувати свої прибутки:
1. Продайте свої будинки.
Крутіть дзиґу, щоби дізнатися їхню вартість та отримайте
гроші у банкіра.
2. Отримайте 100 лимонів за кожну картку Дії.
3. Отримайте гроші за дітей.
Отримайте 50 лимонів за кожну дитину.
4. Сплатіть борги.
Сплатіть банку 60 лимонів за непогашені кредити.
5. Підрахуйте свої кошти! Якщо ви багатші за всіх, то
ви виграли!

